VERDANDIS SOMMARVERKSAMHET 2020

SOMMARKATALOG

2020

gemenskap
utflykter
lek
kultur
bad
kamratstöd
Borlänge

Botkyrka

Gävle

Hallonbergen

Hallsberg

Helsingborg

Nyköping

Rissne

Trollhättan

Eskilstuna
Kumla

Örebro

Under sommaren har Verdandi verksamhet
i hela landet. Vi vill att alla, barn och vuxna,
ska få uppleva sommarens härligheter med
sol, bad, natur och gemenskap med andra.
I år blir aktiviteterna annorlunda än tidigare
år på grund av de restriktioner vi har att förhålla
oss till på grund av Coronapandemin. Vi planerar
aktiviteter som fungerar enligt de nya förutsättningarna. Vi håller distans till varandra, stannar
hemma om vi har förkylningssymptom, men vi
kan ändå samlas för social gemenskap.
Välkommen till Verdandis sommaraktiviteter.
Kolla in vad som är på gång på just din ort.
Kom med i en varm gemenskap och upplev
sommaren tillsammans med Verdandi.

Sommarverksamhet 2020
Borlänge
Välkommen att delta i Verdandi Borlänges verksamheter
under sommaren. För information och anmälan ring
expeditionen, mobil: 070–469 94 81 eller e-posta:
eva.sundqvist@verdandi.se.
På grund av myndigheternas restriktioner under
Coronapandemin ordnar vi endast uteaktiviteter
i sommar och i små grupper om cirka åtta personer.
Om du vill följa med i gemenskapen, ring Eva så
planerar vi in dagar då du kan delta. Vi jobbar också
med att stödja personer som behöver hjälp med
inköp och annat.

Trollhättan
Midsommarfirande, 19 juni

Vi samlas för gemensamt midsommarfirande i Ströms
slottspark. Tillsammans klär vi och reser midsommarstången. Vi har danslekar till levande musik, ponnyridning, underhållning och servering, kl 13.00 – 15.00.

Alla är välkomna!

Grillning på Verdandigården: 1 juli, 8 juli,
15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augusti

Vi grillar, umgås med varandra och har det trevligt.
Vid regn och rusk gräddar vi våfflor och fikar inomhus.
Tid: kl 18.00 – 20.00. Kostnadsfritt.

Allsång Ströms slottspark – Verdandis
Sommarcafé

Under fyra kvällar i juli-augusti samlas vi och sjunger
allsång. Hör av dig till Verdandi Sylte för mer information, mobil: 070 – 888 14 13.

Fiske, badresor, våffelkvällar och live-musik

Under sommaren träffas vi på Verdandigården
i Sylte och bestämmer gemensamt ett antal roliga
aktiviteter. Kostnadsfritt! Kom med du också!

Gävle
Sommarcafé

Kom och fika på Hällforsgården. Här hittar du sommarens
godaste och billigaste fika. Öppet lördagar och söndagar
under juni och juli, kl 12.00 – 15.00. OBS! Endast uteservering i år på grund av Coronapandemin.
Kontakt: Birgitta Öberg, telefon: 0246 – 211 20,
verdandi.gavleborg@gmail.com.

Familjevecka: Alternativ sommar med Verdandi
Tid: veckorna 26 och 28. Anmälan senast vecka 25.
Anmälan till: Birgitta Öberg, telefon: 0246 – 211 20,
verdandi.gavleborg@gmail.com.

Kvinnovecka

Tid: vecka 32. Anmälan senast vecka 31.
Anmälan till: Birgitta Öberg, telefon: 0246 – 211 20,
e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

Verdandi är en förening som har funnits sedan 1896.
Verdandi arbetar mot missförhållanden i samhället
på både internationell, nationell och lokal nivå.
Vi arbetar i de stora bostadsområdena där
vi skapar mötesplatser för gemenskap, engagemang,
samhällspåverkan, studier, kamratstöd, boendestöd,
barn- och ungdomsverksamhet, sommar- och helgverksamhet. Välkommen till Verdandi!

Nyköping
Brandkärr

Följ med på Tjejkollo på vår fina kursgård
Sjöberga som ligger strax utanför Nyköping.
Här ser du den fina stranden där vi kommer
att ta många härliga dopp i sommar!
Tjejer mellan 10–16 år är välkomna att
anmäla sig!

Brandkärrs fotbollsturnering

Brandkärrscupen i sjumanna-fotboll för dig som är
mellan 8 och 16 år. Varje måndag och onsdag hela
sommarlovet med start den 15 juni och finaler den
16 augusti.

Den stora Verdandi-dagen i Brandkärr

I augusti firas den stora Verdandi-dagen i Brandkärr.
Det blir fotbollsfinaler i Brandkärrscupen, musik, café
och mycket mera.

Sommarcafé

Vi bjuder in till sommarcafé hela sommaren.
Tider: måndag till torsdag kl 09.00 – 17.00.
Fredagar kl 09.00 – 13.00. Mansgrupp för äldre män har
vi varje torsdag kl 17.00 – 21.00.

Tjejkollo

Verdandi Brandkärr arrangerar ett tjejkollo på vår
fina kursgård Sjöberga. På bilden här till vänster kan du se
den fina badstranden som vi har strax nedanför vår kursgård.
Alla tjejer mellan 10 – 16 år är välkomna att anmäla sig till:
telefon: 0155-28 64 02.

Eskilstuna

Kom med i Verdandi och upplev vår fina
gemenskap. Ingen ska behöva sitta ensam.
Här fikar vi efter en av våra uppskattade
danskvällar. Just nu ligger dansaktiviteterna
nere på grund av Coronapandemin,
men vi hoppas att vi snart kan starta igen!

Vi upptäcker Eskilstuna
med omnejd
Vår sommarverksamhet genomförs enbart utomhus
denna sommar på grund av Coronapandemin.
Vi ordnar gemenskapsaktiviteter i form av utflykter och
andra inspirerande träffar i närområdet. Syftet kvarstår,
att bryta den ofrivilliga ensamheten med fokus på kultur
och gemenskap.
Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida:
verdandieskilstuna.se, eller på vår facebooksida.
Kontaktperson: Gunilla Andersson, mobil: 070 – 221 48 14,
e-post: info@ verdandieskilstuna.se

Helsingborg
Gemenskap och utflykter

Vi har aktiviteter hela sommaren! Vi gör utflykter, allt efter
väder och intresse, bl a till Sofiero. Vi odlar i våra odlingslådor och jobbar med bevattning och plantering. Vi har
även matlagning, grillning och badutflykter på programmet.
Under sommaren genomför vi också olika studiebesök
och studiecirklar och vi har en målarvecka på Sofiero
vecka 32 i juli.
I övrigt jobbar vi mycket med att göra inköp till behövande
som behöver isolera sig på grund av Coronapandemin och
vi ägnar oss åt medlemsvård genom samtal och telefonkontakter.

Kontaktpersoner: Pernilla Rydell, mobil: 076 – 049 95 00
och Lisbeth Lindell, 070 – 911 38 86.

Följ oss på facebook: Verdandi Söder Helsingborg.

Stockholm
Fittja
På grund av Coronapandemin jobbar vi utifrån
myndigheternas rekommendationer. Alla våra
aktiviteter är utomhus. Vid enstaka tillfällen har
vi inomhusaktiviteter och då i grupper om maximalt
tio personer.
Vecka 24: Promenad till Slagsta Café och vi fikar tillsammans.
Samt grillafton. Kostnadsfritt!
Vecka 25: Besök på Sturehofs slott, ett tidigare
säteri i Botkyrka socken. Kostnadsfritt.
Promenad till Slagsta Marina och fika. Kostnadsfritt.
Fotbollsspel och turneringar. Kubbspel med turneringar.
Små vinster till alla. Kostnadsfritt.
Grillning och fika vid Fittjaängen. Kostnadsfritt!
Vecka 26: Bowling och vi äter en bit mat tillsammans.
Kostnadsfritt.
Vecka 27: Hälsopromenad med vuxna och barn.
Spelturneringar och tipspromenad. Kostnadsfritt.
Vecka 28: Vi grillar vid Fittjaängen och kör fotbollsspel.
Frågesport med små vinster till alla! Kostnadsfritt.
Studiebesök på Fittja-pulsen och ungdomsaktiviteter.
Vecka 29: Familjekollo med två övernattningar till
Nickstabadet i Nynäshamn. Anmälan görs senast
den 5 juli till Leyla Sözen, mobil: 070 – 442 29 16.
Vecka 30 – 31 – 32 – 33: Vi har ett rullande schema med
olika aktiviteter under hela sommaren: minigolf,
pingisturneringar, fotboll, kubb, bakning, studiebesök
och grillning. Hör av dig till Leyla Sözen så kan hon
berätta mer.
Kontaktperson: Leyla Sözen, mobil: 070 – 442 29 16.
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.

Botkyrka
Amigos Ungdomsavdelning
Verdandi Amigos Ungdom erbjuder
sommaraktiviteter för barn och ungdomar.
Alla är varmt välkomna!
Vi har ungdomsverksamhet måndagar hela
sommaren kl 16.00 – 19.00. Vi har kul, bakar,
spelar spel, badar och gör spontanaktiviteter.
Häng med och träffa nya vänner!
Kontaktperson: Aiya Mohsen Ali
Mobil: 073 – 933 49 11
E-post: aiya.mohsen.ali@verdandi.se

Sundbyberg
Välkommen till Verdandi Sundbyberg! Vi bjuder
in till gemenskap och roliga aktiviteter i sommar!
Både barn och vuxna! Alla är välkomna!

Grillfest, vecka 31

Kom med på vår grillfest vid Verdandis lokal på
Bergshöjden 36 i Hallonbergen. För mer information
kontakta: Faiza Rebandi, mobil: 070 – 796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Hälsopromenader med stavgång

Kom med på våra hälsopromenader med stavar.
Vi går från Verdandis lokal, Bergshöjden 36.
Du får låna stavar av Verdandi.
För mer information, kontakta: Faiza Rebandi,
mobil: 070 – 796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Barnaktiviteter

Hela sommaren har vi olika barnaktiviteter.
Vi leker, spelar spel, badar och grillar.
Och mycket mer. Kontakta Faiza så får
du veta allt kul som vi ska
Bada med
göra tillsammans.
Verdandi
Kontaktperson: Faiza Rebandi,
i sommar!
mobil: 070 – 796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Örebro
I år ser sommaren lite annorlunda ut och vi som brukar
ha massor av utflykter har tvingats att tänka om på
grund av myndigheternas restriktioner på grund av
Cornapandemin. Men vi kommer att erbjuda många
aktiviteter i sommar med fina möjligheter till
gemenskap och umgänge. Kom med och träffa nya vänner!

Öster, Sturegatan 18 A

Vi samlas utanför lokalen och det blir aktiviteter
efter väder och önskemål. Exempelvis promenader,
pick-nick i Stadsparken, kubb och boule.
Tid: Tisdagar samlas vi klockan 10.00.
Torsdagar samlas vi kl 16.00.
Kostnad: Kostnadsfritt men de gånger vi erbjuder
fika är kostnaden 15 kronor för medlemmar/30 kronor
för icke-medlemmar. Lunch 40 kronor för medlemmar/
60 kronor för icke-medlemmar.
Information: För frågor ring telefon 019 – 611 64 05,
alternativt verksamhetsledare Ghina: 070 – 271 56 27.

Varberga, Varbergagatan 190

Verdandi Varberga erbjuder sommaraktiviteter för
barn och ungdomar.
Tid: Tisdagar har vi barn- och ungdomsaktiviteter i Varbergaparken kl 18.00 – 20.00. Vi samlas vid scenen i Varbergaparken.
Vi startar med aktiviteterna den 2 juli. Kostnadsfritt.
Onsdagar har vi aktiviteter på vår gård kl 13.00 – 16.00.
Vi grillar och fikar. Vi spelar kubb och andra spel.
Kostnad: Kostnadsfritt men de gånger vi har fika så är
kostnaden 15 kronor för medlemmar och 30 kronor för
icke-medlemmar. Lunch 40 kronor för medlemmar och
60 kronor för icke-medlemmar.
Information: För frågor ring telefon 019 – 25 00 02,
alternativt verksamhetsledare Bilel: 076 – 220 079 03
eller Ghina: 070 – 271 56 27.

Glassprovning i Varberga, Varbergagatan 190

Torsdagar har vi barn- och ungdomsaktiviteter där vi
utgår från vår gård. Det blir glassprovning, ansiktsmålning,
grillning och mycket annat skoj. Kom med på våra
sommaraktiviteter för barn och ungdomar!
Tid: Torsdagar kl 18.00 – 20.00. Vi samlas vid vid
Verdandis gård i Varberga.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Information: För frågor ring telefon 019 – 25 00 02,
alternativt verksamhetsledare Bilel: 076 – 220 079 03
eller Ghina: 070 – 271 56 27.

Hallsberg
Verdandi Solrosen
Fiske- och badresor, 15 juni – 5 juli
Fiske- och badresor för barn och ungdomar
i åldrarna 6 – 19 år. Vi åker bland annat till
Örebro stadspark, Tisaren, Motorp, Östansjö
badplats och Kumla Sjöpark.
Vi samlas för korvgrillning och bollspel vid
idrottsplatsen i Lién. Vi vandrar tillsammans
runt Ånnabodasjön och stannar sedan för
grillning och vi äter lite mat tillsammans.
Vi kommer att fira midsommar tillsammans,
fara iväg och tälta och göra promenader och
cykelutflykter.
Det händer mycket hos oss på Solrosen i sommar så
hör av dig så berättar vi mera!
Deltagaravgift: Kostnadsfritt
För mer information: Sedin Keljalic, mobil: 079 – 789 20 34,
eller telefon: 0582 – 137 00. E-post: sedink@hotmail.com.

Varmt välkommen till Ungdomsgården Solrosen
Plats: Verners väg 3, Hallsberg
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 070 – 789 20 34, eller
telefon: 0582 – 137 00. E-post: sedink@hotmail.com.

Kumla
Grillning i Sjöparken:

23 juni kl 17.00 – 19.00,
3 augusti, kl 17.00 – 19.00,
15 augusti kl 11.00 – 13.00
Vi finns på plats vid Grillen i Sjöparken där vi
träffas, umgås och har det mysigt. Vi äter lite
grillat tillsammans och så tänker vi på att hålla
avstånd som myndigheterna rekommenderar.
Kostnad: Kostnadsfritt
Information: Carl-Gustav Thunström,
mobil: 070 – 583 64 64, eller e-post:
carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Augustiöppet i lokalen

Verdandi har öppet i lokalen, Drottninggatan 10, Kumla,
måndag–fredag, kl 08.00–12.00 under augusti månad.

Följ Verdandi Kumla på facebook

Verdandi har många spontana aktiviteter på gång.
Följ oss på facebook för mer information.

Varmt välkomna
till Verdandis
sommargemenskap!
Nu är sommaren här och Verdandi startar sin
sommarverksamhet för både stora och små,
ensamstående och familjer!
Vi tycker att alla ska få en fin sommar med
naturupplevelser, ledighet och gemenskap.
Verdandi erbjuder ett alternativ för dig som
vill uppleva gemenskap tillsammans med andra.
All vår verksamhet är fri från alkhol och droger.
Verdandi skapar gemenskap och solidaritet
mellan människor.
Vår värdegrund är att alla människor är lika värda
och att alla behövs för att vi ska få ett rättvist
och solidariskt samhälle.
Vi erbjuder en mängd gemenskapsaktiviteter,
till exempel ungdomsläger, badresor, fiske, lek,
fotbollsturneringar, utflykter, odling och mycket mera.
Läs mer i vår sommarkatalog och ta kontakt med din
Verdandi-avdelning om du vill veta mer.

